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 باشد ینم نین آناللزوماً نظر افغان جرم سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 

 

 

 

 ۱۹/۱۲/۲۰۱۸      حقوقدانان افغان در اروپا
 

 حقوقدانان افغان در اروپا ۲۰۱۸دسامبر  ۸ کنفرانس یگزارش خبر
 

در شهر انتورپن کشور  ۲۰۱۸دسامبر  ۸ساالنه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بروز شنبه  یکنفرانس علم نیپنجم
 .دیگرد ریوفقانه دام کیبلژ یشاه

 

شب ادامه  ۹:۳۰ساعت  یال د،یبعد از ظهر آغاز گرد ۳ساعت  یمختلف بود، حوال یکه شامل بخش ها کنفرانس
 .افتی
 

. جناب رادمل دیانجمن آغاز گرد میهللا رادمل عضو شعبه بلج بیمقدم توسط محترم نق ریبا صحبت خ کنفرانس
خط سوم »  افغانان یمیو تعل یمختصر انجمن فرهنگ حاتیگفتند، با توض دیمقدم مهمانان را خوش آمد نکهیضمن ا

 .را بر شمردند جمنان نیا تیو جهات فعال یشهر انتورپن را به مهمانان معرف میمق« 
 

 
 

 ری، نخست محترم مافتیدهزاد معاون و سکرتر مسئول انجمن آغاز  ریمحترم بص یکه با گرداننده گ کنفرانس
از حقوقدانان سابقه دار  یکی یزیکوتاه از محترم فضل احمد گرد هیانجمن ضمن افتتاح سیعبدالواحد سادات رئ

 نیا یط یزیمحترم گرد .ندیارائه نما اشان ر یانجمن تقاضا نمود تا صحبت مقدمات شگامانیاز پ یکیکشور و 
انجمن  نیکه ا قرار داده و افزودند دیو تمج نیمورد تحس ینهاد مستقل و مسلک کی ثیانجمن را بح صحبت موضع
و دفاع از  ی،موضع مسلک یمجاز یایدن سر گشاده و سائر اسناد و امکانات یها و نامه ها امیها، پ هیبا نشر اعالم

در کشور و همچنان دفاع از منافع  ، عدالتیجامعه مدن یقانون و روند ها تیحاکم ،یبزرگ مل یتنور، ارزش ها
را متبارز و حفظ نموده  شی، خویاروپائ یافغان در کشور ها تیافغان و در مجموع از اقل انیپناهجوو حقوق 

  .است
 سیمصئوون موسس و رئ یاستاد بزرگوار پوهاند دوکتور غالم سخ یو طول عمر برا یصحتمند کنفرانس
 یصح ینسبت معذرت ها سلکان کهتعداد از هم م یانجمن حقوقدانان افغان در اروپا را آرزو نمود و برا یافتخار

 

Vereniging Afghaanse Juristen inEuropa
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در  ایهم مسلکان وفات نموده و  روحعاجل نمود. همچنان  یابیصحت یاستدعا ند،ینتوانستند در کنفرانس شرکت نما
   .شان آرزو نمود نیشاد و بهشت بر دهیجام شهادت نوش یستیترور یها تیاثر فعال

 

 
 

مختلف توسط  یایافغانستان از زوا یقانون اساس یارزش ها رامونیمقاله پ نیبخش کنفرانس انجمن نخست نیاول در
 یاز ارزش ها یحراست و پاسبان متمرکز به شتریمقاله ب نی. ادی، معاون انجمن ارائه گرد یآزاد زو فهیمحترمه عف
در مقاله  یمحترمه آزاد زو کشور بود. یساسا انونمواد شامل فصل دوم ق یدر روشن کیو دموکرات یبزرگ حقوق

حفظ و  ی، براعامالت و معادالت صلح با طاالباندر م یارزش ها را حت نیو احترام ا حفظ، حراست تیاش اهم
 ،یبر اراده و اقتدار مل یدولت مبتن کی جادیقانون و ا تی، حاکمکشور هموطنان یو حقوق بشر یدموکراس قیتعم

روشن انجمن  مقاله نکات نظر نینمود. در ا یکشور تلق یو روشنگر ی، دموکراسیروند ترق یضمانت برا
مورد احترام و  دیکشور با یاسیدر مقاطع مختلف س دیارزش ها با نیکه ا افتیحقوقدانان افغان در اروپا صراحت 

  .و مبادله گردند ضیتعو یقرون اوسطائ یها و طرح ها یشیاند کیبا تار دی، نباقرار گرفته تیرعا
 

  .دیارائه گرد حاتیکه بدانها پاسخ و توض سواالت شان را مطرح نمودند نیحاضر قهیدق ۴۰ یبرا عدا  ی
 

 
 

 یافغان در اروپا در پروسه ها تیجا و موقف اقل»دهزاد بود که تحت عنوان  ریبص اریدوم از محترم پوهن مقاله
را از  یمل یپروسه ها ،یمل یمشخص از پروسه ها فیمقاله ضمن ارائه تعر نی. در ادیارائه گرد« کشور یمل
 یکی یک در اروپا را در انتخابات افغانستان میمقحق شرکت افغانان  نیگرفتند و تام حیو ابعاد مختلف به توض ایزوا

 ثاقیحقوق بشر، م یجهان هیاعالم یبر محتوا یاست، متک کشور یکنون طیدر شرا یمل یپروسه ها نیاز مهمتر
مقاله فکتور ها و  نیگرفتند. جناب دهزاد در ا حیافغانستان به توض یو قانون اساس یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب

 یبا محتوا سهیمقا و را درتفاوت یبشر لیو سائر دال تیو عدم مصئون یجنگ لیمهاجرت به دال یونعوامل کن
 یقانون انتخابات افغانستان مکث یوضاحت دادند. و همچنان باال یپناهنده گ ملل متحد در مورد ۱۹۵۱ ونیکنوانس
 .افغان در اروپا ارائه نمود تیاقل یاباتحق انتخ یقانون نیمأ را بخاطر ت شیخو شنهاداتیپ نهینموده در زم یکوتاه
 .سواالت پرداختند حیرا ارائه نمودند که محترم دهزاد به پاسخ و توض یادیسواالت ز نیادامه حاضر در
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 ندهیکنفرانس در آ نیاز نام ا امیپ یکنفرانس ط نیحاضر شنهاداتیو پ التی تکم ُهایریگ جهیتذکر است که نت قابل
افغانستان مورد  یمواد قانون اساس لی. همچنان انجمن در هر زمان که موضوع تعددیبه نشر خواهد رس کینزد

 هم مسلکان و هموطنان یو به آگاه مطرح شنهاداتیرا با طرح ها و پ شیخو نکات نظر رد،یقرار گ یبحث احتمال
  .دیخواهد رسان

 

 
 

 زیهالندِ  محترم استاد پرو ختیشهر اوتر یعال التی، استاد موسسه تحص کیاز چهره جوان اکادم یبخش بعد در
را بدست آورده و همچنان با  ستهیاستاد شا نیسه بار لقب بهتر یانجمن ، که برا یرهبر یعضو شورا میصم

را بدست آورده اند، با  کیاکادم یعالنشان  یعال التیتحص مکاتب یدر رشته حقوق برا ینوشتن چهار کتاب درس
کابل و عضو  پوهنتوناز استادان سابقه دار  یکی زیدوکتور احسان فا یتوسط پوهندو نیلوح تحس کی ضیتفو

 . انجمن قرار گرفت یرهبر یو شورا کنفرانس ریمورد تقد انجمن یافتخار
 

مسئول شعبه  ثیاحمد زاد بح و محترم محبوب جان جادیانجمن حقوقدانان افغان در اروپا ا میادامه شعبه بلج در
 .دندیانتخاب گرد یرهبر یاعضا ثیبح یمحترم عبدهللا غن هللا رادمل و بیو محترمان نق دیانتخاب گرد

 

بود که  افتهیاختصاص « خط سوم»افغانان  یمیو تعل یانجمن فرهنگ یبخش کنفرانس به برنامه اختصاص نیآخر
 دیبرنامه محترم وح نیو خانواده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در بخش اول ا طیطفل در مح تیترب یرو
افغانان در  یلف زنده گمخت تجها رامونیانجمن پ یها تیفعال یصحبت را رو «خط سوم»انجمن  سیرئ یصاف

 کیرا در  شیخو یها و تجارب کار افتهی جهیمحترم محبوب جان احمد زاده نت اً شهرانتورپن ارائه نمودند و متعاقب
  .قرار گرفت نیحاضر یگرفت که مورد عالقمند حیطفل به توض یها یریپذ بیآس رامونیپ یریمقاله تصو

 

تدارک و آماده شده « خط سوم» افغانان یمیو تعل یگرم که از جانب انجمن فرهنگ یشام مهمانان با غذا نیا در
 .گرم انجمن قرار گرفتند یبود، مورد مهمان نواز

 

و  ومزادهی، ق یفیمحترمان شر یبود ، با هنرنمائ فیال کیکه شامل موز یبرنامه کلتور کیبعد از  کنفرانس
 .دیرس انیشب به پا ۲۱:۳۰ساعت  ینجراب
دهزاد به هنرمندان و همچنان به عنوان  ریانجمن توسط محترم بص یاز جانب رهبر گل یدسته ها ریاخ در

 .دیاهدا گرد شانیبه ا« خط سوم» یمیو تعل یانجمن فرهنگ یاز رهبر یسپاسگزار
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مدافع و  یتن زنان و تعداد از وکال ۲۵انجمن شامل  تن اعضا و عالقمندان کصدیبه  بیکنفرانس قر نیا در
  .اشتراک نموده بودند زین میحقوقدانان جوان از کشور بلج

 

 
 

 یو اعضا یبه رهبر انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را یرهبر یشورا یمراتب سپاسگزار نیکه بهتر میدانیم بجا
 یغذا هیسالون ، ته یبخاطر تدارک مال میشهر انتورپن کشور بلج «خط سوم» افغانان یمیو تعل یانجمن فرهنگ

محترمان گل احمد بازساز عضو فعال  یها یاز همکار نانهمچ .دینما میو سائر امکانات ، تقد یشام، برنامه کلتور
کنفرانس  نیا یدر سازمانده انجمن یرهبر یعضو شورا زبازیم یانجمن و محترم سخ شگامانیاز پ یکیو 

  .گرددیم یسپاسگزار
 
 احترام با
 

 تیسکرتر
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